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DIMANCO lk  JANUARO

NIA UNUA JA RO
Jen la lasta tago de la  jaro en kiu ni 

komencis nian iom riskan entreprenon de 
esperanta propaganda jurnalo. Estas nun 
tempo rigardi iom malantaue la vojon 
faritan.

Tuj de la komenco, multaj amikoj volis 
deturni nin de tiu Iau ili trofrua kaj nesuk- 
cesebla provo : post kelkaj numeroj, — di
ris ili, —  ni estintus deventaj cesi la eldon
adon kaj repagi la abonojn.

Tamen, ni sukcesis publikigi dek kv in  
numerojn dum ses monatoj, kion nenia 
gazeto esperantista jam  faris, kaj atingi 
nombron da vendataj ekzempleroj ĝis nun 
nekonitan en nia presaro. N ia stato estas 
tia, ke ni konfideme rigardas la venantan 
jaron, kiu alportos al nia kara afero nedub
eblan sukceson.

*
* *

Ho, ne demandu nin pri la faritaj profitoj! 
Jurnalo ne fa n e ro f ito jn  jam  ses monatojn 
post naskigo, eĉ se ĉiu estus bona paganto. 
Male, ni havas debeton iom gravan, kiun 
malavaraj samideanoj plenigis per senpro
centa pruntedono. Seci tio neniel nubigas 
la  helecon de nia estonto, kaj ni estas cer
taj ke, se niaj legantoj iom nin helpos, post 
unu jaro ni informos ilin pri mirigantaj 
profitoj, kiuj utilos por plua, sonmesa-pro
pagando.

Efektive, esploru ni la "katizojn de tiu 
malprofito. Certe, se ni estus agintaj laŭ 
la kutima timema maniero de multaj revuoj, 
ni estus sukcesintaj fari nian looping the 
loop. Sed, ni memoris ke nia gazeto estas 
propaganda, kaj sparo neniel estas bona 
propaganda rimedo. Volu nur niaj legantoj 
legi atente la jenon, kaj ili komprenos kiel, 
malgraŭ la neatendita sukceso de nia afero 
'  i ne jam  povis al ni redoni la monon, kiun 
i kostis.
N ia unua numero —  provo — estis mal

bela kaj nekontentiga. Tamen jam ĝ i bone 
vendigis, dank’al kelkaj amikoj kaj grupoj, 
kiuj antaŭe mendis po 100 ekzempleroj au 
pli. Kiel signo- de danko por tiuj unuaj 
apogantoj de nia afero, ni promesas liveri 
al ili senpage la saman kvanton da iu ajn 
el la venontaj numeroj: ili nur pagos la  
transportan koston (I).

Multajn ekzemplerojn de tiu numero ni 
disdonis senpage en Svislando.

De tiu tempo, la nombro de ekzempleroj 
grandiĝis ĉiunumere. De I 500 (n-ro 2-a), 
ĝ i atingas nun ses m i l ,  el kiuj ni vendas 
pli ol la triono, kaj disdonas alian trionon. 
L a  cetero restas nevendita ĉe la tenejistoj
kaj revenas al ni, du monatojn poste, ne
fiksa, ofte makulata. Tamen tiuj ekzemple
roj ne estas perdataj: niaj propagandistoj 
ilin aĉetas po I aŭ 2 frankoj cente (vidu ĉe 
anoncoj) kaj utiligas disdonante, disperd
ante, dissemante laŭ la okazoj kaj bezonoj.

Estas ja  videble, ke ĉiu numero de Espe- 
ranto-ĵurnalo estas mem propagandilo kaj
konvinkigo per fakto. Tre ofte ni ricevas 
leteron tian : « Sinjoro, Mi trovis vian ne- 
» konitan gazeton en la stacidomo, faŭ : ĉe 
» mia libristo) kaj, tre interesata de Tafero, 
n mi petas vin sendi al mi la lernolibron. » 
Se oni scias, ke la gazeto estas elmetata 
vendote en preskaŭ ciuj bibliotekoj de fran
caj stacidomoj kaj ĉe multego de ĵurnal- 
vendistoj francaj, svisaj kaj belgaj, oni ja  
komprenos la profundan efikon propagan
dan de la nova gazeto, ne kontraŭ la pu
bliko jam esperantigita, sed kontraŭ la 
publiko, aŭ tute nescianta pri gi, aŭ skep
tika kaj malbonvola.

*
* ¥

Abonantojn ni havas tre malmultajn, kaj 
preskaŭ ĉiuj en fremdlando. Por pligrand
igi tiun nombron, ni malfermis konkurson 
laŭ kiu la persono, kiu sendigos al ni la 
plej grandan nombron da abonoj antaŭ

(I) Poŝtpakajo a frank ita  ĉe do rao : fria 150 ju r 
nalo j, I  fr.; ĝia 250 J., I  fr. 20; ĝis 5 0 0 ĵ . , l f r ,  50.

Pasko 1906, ricevos kiel premion, luksan 
bicikleton, je marko speciala « Esperanto ».
Tamen, nemultaj estas la partoprenantoj, 
kai tiu rimedo ne mirige sukcesas. Apenaŭ 
kelkaj timeme provas, kaj eble iu gajnos la 
bicikleton per 20 aŭ 25 abonoj, au malpli. 
Tio pruvas al ni, ke ni devas konsideri la 
abonojn nur kiel okazajo, kaj ke niaj penoj 
devas celi la vendadon ponumere.
, Tiu lasta donas al ni plenan kontentigon. 
Ĝ i kreskas tiamaniere ke, baldaŭ, nia ju r
nalo povos konkurenci iajn politikajn gaze
tojn, kaj diri al kelkaj kontraŭdirantoj, kiuj 
neas la vivemecon de la lingvo: « Nur tian 
» por vi mem deziru! »

Nenion ni kredas forgesi por atingi tiun 
rezultanton: prospektoj, afiŝoj, notoj en 
gazetoj, cirkuleroj kaj promesoj al la vend
istoj, ke. Sed ni ne cie trovas pri tio tutan 
la dezireblan helpon. Se la plimulto el la 
gazetoj esperantistaj gojas pri nia sukceso,
— kies profiton nur la lingvo gajnos, — 
kelkaj, malmultaj, ne donas al ni tutan 
la apogon, kiun ni rajtus esperi de samide
anaj kunfratoj, kaj kiun ni neniam al iu 
rifuzis. Cetere ne mankas al ni aliaj propa
gandaj rimedoj. Unu el la plej bonaj, kiun 
ni varmege rekomendas al niaj amikoj, 
estas presigi en la lokaj gazetoj, regule aŭ 
okaze la avizon : “ Esperanto” est en vente 
dans toutes les gares, et chez M. X..., 
libraire, IO centimes le numero ; sen plua 
klarigo : la scivolemo faros la ceteron.

Antaŭ konferencoj, festoj, kunvenoj pro- 
esperantaj, donu al ni frutempe ĉiujn infor
mojn kaj detalan programon. Samtempe, 
konsentigu kun kri-vendisto al kiu vi pro
mesos 25 0/0 rabate, kaj, je via a ^ o .  ni. 
tuj sendos al vi, senpage kaj afrankite,
sufican nombron da jurnaloj vendotaj ĉe la 
pordo de 1’kunvenejo per via kriisto. Bone 
uzata, tiu rimedo estas miriga.

*
* ¥

Ni estus volintaj gluigi afiŝoin propa
gandajn tra tuta franca, svisa kaj belga 
landaro. Sed la agentejoj postulas por tio 
milojn kaj milojn da frankoj. Tion iii faros 
poste, kiam ni estos riĉegaj. Dume, ni estu 
pli modestaj kaj kontentigu kun la jeno : 
ni presigas grandajn kolorajn afiŝojn rekla
majn, kaj petas niajn samideanojn, ke ili 
bonvolu preni sur sin almenaŭ la elspezojn 
de afiŝado.

Afiŝoj en publikaj lokoj devas surhavi 
18-centiman m arkon: la grupoj ja  devus 
fari tiun elspezon propagandan, kiu havigus

[orojn. Kie ili ne povas aŭal ili novajn membrojn 
kie ne estas grupo, ni pagos ĝin parte au 
tute, laŭ la okazoj: unuj helpu aliujn (I).

Kaj helpon de ĉiuj ni postulas. Profesoroj 
ne forgesu en viaj kursoj, paroladoj, ke., 
memorigi pri tiu levilo, kiu estas nia gazeto. 
Vojagantoj, postulu la jurnalon, — vian 
jurnalon, — en stacidomoj, kaj plendu se 
ĝ i ne estas videble elmetita. Postulu ĝin 
en franca lando ĉe la korespondantoj de la 
Messagerie^IIachette, en svisa, de tiuj de
I'Agence gŝndrale des Journaux, en belga, 
de la firmoj Dechenne kaj Presse Univer
selle, kaj informu nin pri ĉia neregulaj©. 
N i ja  havas kontroliston, sed, se niaj ami
koj volas, ili estos mem kontrolistoj multe 
pli taŭgaj.

*
♦ *

Monajn oferojn, kompreneble, ni ne rifu
zas, kiam ili alvenas, sed ni ne petas pri ili, 
ĉar ni sperte scias ke la plej varmaj esper
antistoj ne estas la plej ricaj kaj plie, ili 
estas tiel ĉiuflanke tiritaj de multaj aliaj 
tre interesaj entreprenoj, ke ni ne volas 
deturni la malsate atendatan almozon. Ni 
postulas pli: ilian kunhelpon. Ili volu relegi 
tiun artikolon, kaj trovos sendube, ĉiu en 
sia rilato*, manieron utiligi por ni sian 
bonvolon kaj tempon.

Al ĉiuj dankon, kaj BONAN JARON  !

L a  A d m i n i s t r a n t o .

(I) Kosto de tiuj afiŝoj m u ltko lora j ;
N es tam p ita j; u n u  : 15 c /m o j; d e k : 95 c/moj, 

afrankite .

P os tpa la to  da  cent afidoj, kun  supe rp as ita  
adreso de la loka grupo : 8 fr. 50, afrankite ĉe 
domo.

Por stampita j afiŝoj. a ldonu po 18 c/moj.
Provo : unu  stampita aliŝo kon traŭ  2 poŝt- 

m arko j 15-c/maj el iu  a jn  lando.

DIVERSAJOJ

A ldono

La presisto forgesis a ldoni al rala artikolo 
de lasta numero de Esperanto-jurnalo pri 
Esperan to  en u n u ag ra d a j lerne jo j ke rai espe
rantigis ĝ in  Iau  artikolo de X  en la  C ourrie r  
cle S a u m u r .

Efektive rai tradukis ĝ in  preskaŭ lauvorte,
nur m a lp l i lo n g ig a !^ .

Ni redonu al Cesaro tion, kio apartenas al 
Cesaro. Kolo

A l SS. S ek re ta r io j de G rupo j

En nia lasta numero ni petis ĉ iu jn  Krupojn 
Esperantistajn doni al n i kelkajn in formojn 
k iu jn  ni bezonis. N ur 87 grupoj jam  respondis 
al ni. Parizo, Lvono silentis. N i denove tre 
insiste petas la franclingvajn g rupo jn  (franc-  
Pe,y-» svia—, kaj kanadlando) ne plu prokrasti 
in form i n in  poŝtkarte, pri jenaj dem andoj :

1° Nomo de 1’grupo ;

2° dato de fondo;

3° nombro de m em b ro j;

4° adreso de la Sekretario ;

5° nom bro  de k u rs o j;

6° ĉu la grupo estas filio de a lia  Societo.

Bonvolu respondi ĉiuj per aparta poŝtkarto. 
rsi nepre bezonas t iu jn  informojn por propa
gando en la nova jaro .

« T ra  la  M ondo  »

K un  la decembra num ero, Tra la M ondo  
p lenum as sian unuan  duon jaron  je ekzistado. 
La intereso de la  revuo ne m a lgrand ig is  eĉ 
unu  m om enton , dum  ĝ ia  prezentado kreskis je 
beleco en ĉiu  numero per la nombro k a j la  
amplekso kreskantaj de filus tra jo j.

I-a kristnaska num ero  kaj tiu  de f  novjara
tago enhavas aparte tre belajn orig ina la jn  de-
segnajojn, k iu j donas a! la revuo karakteron 
tute artp lenan .

L u u  abono a l Tra la Mondo eslas nov jara  
donaco el la p le j ag rab la j p o r  n ia  legantoj 
kaj ni instigas ilin , certaj ke ili tion ne bedaŭ- 
ros, g in  donaci al si a ŭ  al siaj am ikoj aŭ espe
rantista j lernantoj. r

M algraŭ la elspezoj de tia e ldono, la jara
bono kostas n u r  8 franko jn . Deziranta eb lig i 
por ciuj la ak iron de tiu  bela revuo, la adm i

nistracio kreis kvaron jara jn  abonojn (2 fr. 25).
O n i povas ankoraŭ  aboni de la u n ua  numero.

E l  T o u r s

Multaj kam aradoj grupano j de VEstonto  
In te rn a c ia  el Tours, Francujo , estus felicaj 
interkorespondadi k u n  kamaradoj de ĉiuj 
landoj.

La kamaradoj dezirantaj korespondadi kun 
n ia  grupo, estas skribontaj al Labora 0'licejo, 
rue Bretonneau, 35, Tours.

Is i sendas n ia jn  fratajn saluto jn al ĉ iu j g ru 
poj de diversaj nacioj.

G. Lo ison , laboristo pen tr is to .

P r i  V o rta re to  E speran to-E speran ta

K un  intereso mi legadas vian Esperanto- 
Lsperanta-vortaron en Esperanto  kaj rai scie
mas cu tiu  cl vortaro estas aŭ estos aparte 
presata . Cu la V en la vortaro signifas ke la 
klarigo ne estas senduba ? Ce ĉiKani n i G erm a
noj havas iom alian sencon, jenan : « tu rm en 
teti pri malgravajoj », « akre riproĉi » ankaŭ 
estas Iau n ia senco, sed la a ldon ita  ekzemplo 
ne estas Iau tio, tiu  ĉi ekzemplo pli signifas 
« ka lum n ii aŭ  k a lu m n io i  » ; ĉ ik a n o  laŭ  nia 
senco nur estas ebla ĉe estranto kontraŭ  sub- 
m etitu lo . Mi ja  scias ke en nia germ ana vor
taro ankaŭ  estas donita ka lum n ia  signifo, sed I 
mi ja m  skribis pri tio Berlinon, kaj eble ĝi 
estos sangata en dua eldono de V vortaro.

P. C h r i s t a l l e r ,

Stuttgart.

M a lb o n ig a j a fikso j

O n i demandas n in  pri la preciza senco de la 
m alboniga j afiksoj -ac* kaj fi-. Jen kiel n i kre
aas povi respondi.

Am baŭ alvortoj estas uzataj en la praktiko, 
sed kun esence m als im ila j sencoj : fi- rilatas 
m albonaĵon moralan, dum  -afi’ rilatas fizikan 
I le i m albe la malnova dometo estos dom aĉo ! 
kaj belega palaco de m a lv irta  r iĉu lo  fidom o. 
Iu  hom aco  povas esti tre honesta homo, dum  
fihom o  povas e lm ontri nob lan m ienon : tion 
oni vidas ĉiutage.

Al tiu j du m albon iga j alvortoj oni devas a l
meti du , malofte uzataj, sed tre utilaj kaj 
signifaj : fus- (germane : pfusch), kiel fuŝlin-  
gvo, M p e n t r is to ,  ke. kaj ve-, k iu  signifas mafc 
bona antausigno = la an tikvu lo j kredis ke 
korvo estis vebirdo.

PRI LA PROJEKTO 
DE Sro CHAPPELIER

i i i

Bonvolu permesi al mi respondi per 
malmulte da vortoj al la projecto de S r0 
Chappelier, kaj al la rezonadoj de S ro Breal 
ĝin subtenantaj. Mi ne priparolos pri la 
principo de tiuj ĉi rezonadoj, kontraue, mi 
ĝin akcentos; kaj, plie, mi limigos min al 
la praktika flanko, kaj al tiu flammo nur en 
la Unuigitaj Statoj.

Unue, mi diras, kun neniu timo de kon- 
traŭdiro, ke naŭ dekonoj da Amerikaj stu
dantoj de la lingvoj franca aŭ germana ne
niam akiras tian lertecon je tiuj lingvoj, kiel 
povi, eĉ iomete, eniri en la vivo aŭ pensado 
de francoj aŭ germanoj. Mi eble povas eĉ 
diri, ke la pligrandparte da tiuj studantoj 
neniam akiras la povon eĉ legi facile aŭ 
francon aŭ germanon. Sekve, Esperanto, 
de ĉiuj flankoj plimulte utilus al ili, tiom 
pli, ĉar ĝi pro gia facila lernebleco lasus al 
ili pli da tempo por lerni aliajn aferojn.

Due, eĉ la unu dekono, kiu pene akiras 
fine iom da konado pri la pensado kaj vivo 
de fremdaj nacioj per la studado de iliaj 
lingvoj, ec tiu dekono ne perdus ion, lern
ante Esperanton. Tia lernado, rilate al la 
ternpo^ konsumita, estus por ili nur baga
telo : gi ne difektus por ili la studadon de 
iu fremda lingvo : fine, ĝ i utilus grande al 
ili pri tiuj nacioj, kies lingvojn ili ne havas 
la tempon studadi.

La du cititaj argumentoj venkas la pozi
cion de S ^  Chappelier kaj Breal. Estas 
plie unu, kiu estas aparte forta en la Unu
igitaj S tato j; kaj kiu, mi timas, enuigos 
tiel la francojn kaj la ^nepartiano jn , ke, 
kiam ili estos aŭdintaj kaj kredintaj ĝin, ili 
iĝos partianoj de Esperanto. Tiu ĉi argu
mento ruiniga estas la jena : S roj Breal kaj 
Chappelier, vi estas eble pravaj pri via 
principo: sed tiam, vi devas anstataŭ la 
lingvo franca meti la germanan. Oni diras 
tie ci en Ameriko, ke la franca superas je 
la germana lingvo pri la belarto kaj la 
prozo; sed ke ĝ i malsuperas la lastan pri la 
scienco, la poezio, kaj la disciplino en ĝia 
studado.

Plie, rilate al la komerco kaj al nombro 
de parolantoj, la germana lingvo supe 
la francan. I ion ĉi diras ne nur la ieloj 
germanoj, kiuj eble estas kvinono de la 
loĝantaro amerika, sed ankaŭ la pligrand
parte) de la lertuloj kaj universitatanoj en 
mia lando. Mi mem, kvankam ĉiama amanto 
kaj preferanto de la franca lingvo, devas 
konfesi la fortecon de la pozicio de la ger- 
manpartiano. La saman konfeson sendube 
farus la profesoroj de mia universitato, — 
Harvard, — la universitato el ĉiuj tiuj en la 
unuigitaj Statoj, kie la franca lingvo 
estas la plej ŝatata. Tie ĉi, en tiu ĉi uni
versitato, S r0 IIyde starigis ĉiamjaran kur
son de paroladoj de francaj eminentuloj, tie 
ĉi estas multe da profesoroj kaj studantoj 
de Ia franca lingvo ; sed ankaŭ tie ĉi estas 
tiom da profesoroj kaj studantoj de la ling
vo germana, tie ĉi ankaŭ staras la Amerika 
Germanika Muzeo, favorata de la Imperi
estro Germana, kaj tie ĉi Profesoro Ostwald 
la eminenta fizikisto de Leipsig, tiun ĉi 
jaron paroladas pri hernia fiziko. Preter
pasante, mi rimarkigas ke tiu ĉi eminentulo 
estas forta subtenanto de Esperanto. Kiel 
sekvo de parolado de li pri nia lingvo, grupo 
de studantoj Harvard’aj nun eklernas ĝin.

Permesu, fine, al mi resumi la situacion 
Amerikan pri la propono de S roj Breal kaj 
Chappelier. Al naŭ dekonoj de studantoj 
amerikaj, Esperanto multe taŭgus ; iu ajn 
alia fremda lingvo neniu-maniere. Al la 
cetera dekono, la ellernado de Esperanto 
nur estus bagatelo ; ĝ i ne malhelpus ilin en 
ilia studado de naturaj fremdaj lingvoj. 
Fine, se oni decidus devigi ĉiun lerni du 
naturajn lingvojn, oni kompreneble elektus 
tie ĉi en la Unuigitaj Statoj la lingvojn an
glan kaj germanan. Sekve, kiel praktikaj 
tomoj, ĉiuj francpartianoj devas igi tuj 

Esperantpartianoj: tiom pli, ĉar Esperanto 
multe favoradas la francan prefere al aliaj 
naturaj lingvoj.

John F. T w o m b l y .

34, Green St. Br o o k l in e  (Mass.) U . Ŝ . A.
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E S P E R A N T O  •

« D E »

(Sekvo)

E

S a m i d e a n o  kreas al si sian malfacilajon. 
L i insistas traduki nacian esprimon lau
vorte. L i turnu la Irazon kaj diru : « S ro V 
disigas X-on (dise) de Y  per Z », kaj nenio 
mankas. Same ĉe la frazo el la kongresa 
rogramo : « La Calais’a grupo akceptos 
a kongresanojn » estas la plena signifo de 

la mallongigajo citita de li. L a  du serioj da 
nomoj en Tia teksto estas nur mallongigaj oj. 
Ili ne estas la plenaj esprimoj de la intenc
itaj ideoj, kaj pro tio erarigas la neatent
u lo j

Konkludo : ni ne bezonas du novajn pre
poziciojn pli ol negro felan superveston,

J. E l l is .

(Lingvo Internacia).

De, en Esperanto, havas ja  du sencojn : 
I® sencon de formovo, fordaŭro, kies malo 
estas gis ; 2* sencon de genitivo (de kiu =  
kies).

Oni gis nun ne tre sentis la  maloportunon 
kiun naskas tiu dusenceco. Tial mi konsil
us ke, en ordinaraj okazoj, oni ĉiam daŭru 
uzi de ambaŭsence (sed neniam kun sencoj 
de for, el, p r i, kiel ofte faras nespertuloj), 
librarojn oni iafoje evitos per simpla uzo de 
1’adjektivo kiu, oni scias, facile anstataŭas 
genitivon en Esperanto.

Tamen se superaj spiritoj ne povas sin 
kontentigi per tio, kio gis nun kontentigis 
ĉefveidistojn el ĉiuj lingvoj, kie ekzistas la 
sama ambaŭsenceco; aŭ se perfektiganta 
scienco de’l lingvaĵo ne plu permesas ĝin 
toleri, mi konsentas ke oni kreos novan 
prepozicion por unu el tiuj sencoj.

Sed por kiu ? En nuna esperanto estas 
neeble ĝin krei por la unua, car al tiu unua 
senco estas ligita la uzo de de antaŭ kom
plemento de’l pasivo. Amata de sia patro : 
la ago venas de la patro ; sin amigi de ĉiuj 
la ago venas de ĉiuj. Plie multego da kom
ponajoj fariĝus nekompreneblaj aŭ malĝus- 
taj, kiuj nun estas tre k la ra j: deiri, deveni, 
depreni, ke.

Se oni volas novan prepozicion, tio estas 
eble nur por la dua senco, por la senco de 
genitivo. Jam de longe oni proponis portio 
la prepozicion italan di. Oni povus provi 
ĝin.

Kun tiu di, kaj aliaj prepozicioj ĝuste 
uzataj en ilia propra senco, oni povus tra
duki ĉi tiel la ekzemplojn, kiuj embarasas 
Samideano^.

Akcepto di la Kongresanoj de la Calais’a 
grupo (al, pri, montras alian nuancon).

Almilito di Anglujo de Normanoj.

Foriro di Napoleono de (for, el, laŭ la 
nuanco) la Elba lusulo.

Disigo di Ludoviko XVI» de (aŭ for) lia 
familio.

Dependo di ministroj de la Parlamento. 
Tie ĉi la prepozicio de estas uzata nur pro 
nelogika kutimo. Se francoj kaj rusoj uzas 
tiaokaze de (de, ot), angloj uzas on aŭ upon 
(sur), germanoj uzas zu (al). Mi pliamus 
pro logikeco sub.

Vido di la Blanka Monto de (aŭ el) la 
Brevent’ monto.

Fine la teruraĵo :

Disigo di X  for Y  per Z de S r° V.

Sed kiomofte oni trovas tiajn frazojn ? 
Ne tre : feliĉe por ni. Kaj mi povas aldiri 
ke, en kia ajn lingvo, tiu kiu prezentus ilin 
al siaj legantoj sukcesus baldaŭ fermigi la 
libron. Inter dek manieroj diri klare la 
samon, oni povus skribi, sen iu nova pre
pozicio, eĉ d i :

Disigo de la korpoj X  kaj Y  farita de S r0
V  per reaktilo Z.

L a  frazo estas eble iom pli longa, sed ni 
ne intencas skribi en Bolak.

Do mi konkludas: nenia nova prepozicio, 
aŭ, por okazoj de nepra bezono, helpa 
prepozicio genitiva di. P. B.

Federacio de la Oficistoj de Francojo

En ĝia lasta kunsido, kaj laŭ la propono 
de Sro Ch. Vergae, ĝenerala sekretario de 
la,Federacio kaj membro de la grupo espe
rantista, la konsilaro federacia decidis pre
zentigi antaŭ la kongreso internacia de ofi
cistoj, okazonta en Londono dum Paskaj 
Festoj 1906, raporton konkludantan akcep
ton de la lingvo Esperanto kiel oficiala 
lingvo de la oficistaj societoj.

Uar la oficiala uzado de nia lingvo dum 
la kongreso, kaj ĉar la akcepto de Espe-, 
ranto kiel komuna komprenilo inter la 
potencaj societoj de oficistoj, kredeble kaŭ- 
zos la aligon de la tuta oficistaro al nia 
afero, tial, ni insiste petas ĉiujn samideanojn 
ke li helpu kiel eble plej multe la aferon.

Inter la priparolotaj temoj estas : la ĉiu- 
semajna ripozo, la nombro de laboraj horoj, 
la problemo de labormanko, pensioj por 
maljunuloj ktp. kaj la jenaj societoj jam 
sciigis ke ili sendos oficialajn delegatojn : 
Ligue nationale des Employes et Voyageurs, 
Vottem-Liĉge ; Federajon nationale de 
Dependientes, Barcelona; Internationa! 
Retail Clerks Protective Association, Den- 
ver, Colorado U. S. A. : Federajon natio
nale des Svndicats d ’Employes, Parizo; 
Federajon des Employes de France, Rouen; 
National amalgamated Union of Shop

Assistants, Warehousemen and Clerks, 
London ; ktp.

Sroj V e r g n e ,  35, rue Stanislas Girardin, 
Rouen kaj G e i i e t , IO, rue l’Ouest, Rouen, 
petas ĉiun esperantistan grupon ke ĝi bon
volu sciigi pri la kongresonta^ societoj aŭ 
sindikatoj de sia urbo kaj disdoni en ili 
propagandilojn.

Ili danke respondos al ĉiu samideano tion 
farinte kiu informos ilin pri sia agado, eĉ 
se nesukcesinta.

Ili provos mem esperantistigi la kongre
sontoj n (kiaj ajn estu iliaj opinioj pri kor
poraciaj temoj) por ke ĉiuj aprobu la rapor
ton por esperanto kaj se eble uzu nian lin
gvon dum la kongreso.

Jen nova semejo antaŭ ni, amikoj ! La 
rikolto estu bona !

A. G e i i e t .

ONI POVAS AĜETI LA GAZETON

en ĉiuj stacidomoj francaj ka j svisaj

E L  T O U L O U S E

Sro Kancellary, profesoro de germana 
lingvo en la Liceo de Tuluzo, malfermis la
2,n de decembro kurson pri esperanto en la 
popola Universitato Popola Hejmo. Tiu ĉi 
kurso okazas ĉiun sabaton je la duono de la 
naŭa, vespere.

Por utili al nia propagando ni organizas 
por la la aŭ 2* semajno de januaro grandan 
vesperkunvenon esperantistan en ramfitea-. 
tro de la malnova Literatura Fakultato, 
strato de Remuzat 17. Oni ludos Une heure 
desperanto de Cart. Poste venos fonogra
faj alidadoj de poezioj kaj kantoj esperan
tistaj. Trie, malgranda parolado por plenigi 
la informojn jam donitajn per 1’agrabla 
verketo de S-ro C art; fine mallonga raporto 
prila  Boulognea Kongreso, akompanata de 
projekcioj de nia tre sindonema kaj agema 
sekretario S-ro G. Chalot, kiu samtempe 
plensukcese jus plenumis la ekzamenon 
por 1’Atesto pri kapableco kai parton de la 
ekzameno por la medicina doktoreco.

L i intencas malfermi baldaŭ kurson en 
la lernejo de junaj blinduloj de Tuluzo.

Kelkaj esperantistoj sin okupas krei gru
pon kaj organizi kurson en Montauban
(MoHoba").

L . D u b o i s , 

Prezidanto de la Tuluza grupo.

POSTULU! POSTULU! POSTUL

* ESPERANTO *
en ĉiuj librejoj ka j ĵurnalejoj.

E L  A U X E R R E

S "  Cestre, eksprofesoro de la Auxerr'a 
Gimnazio faris la 9an decembro en la ĉam- 
>rego « Souffiot » tre interesan paroladon 

pri Ta unua Esperantista Kongreso de Bou
logne-sur-Mer, okazinta en aŭgusta monato 
pasinta.

Sr0 Cestre elmontris en sia parolado la 
kvalitojn ĉefajn kaj ŝatindajn ĉe parolisto ; 
la plenan konadon de sia temo kaj la kon
v in k o n . La respektinda profesoro estas 
efektive varmega partiano kaj fervora pro
pagandisto de Esperanto. L i ne parolis 
malgrave, kvazaŭ pri temo trorapide pri
pensita nur unu tagon antaŭe, pri kiu oni 
baldaŭ ĉesos pensi, sed tutkore kaj tut
anime, oni povas diri. La konvinko estas dis- 
vastiĝema kaj li sukcesis enfluigi sian entu
ziasmon en la animo de multaj geaŭskul- 
tantoj, ĉar la ĉambrego estis plena kaj la 
ĉeestantaro religie atentis.

Plie, per la elmontro kai dividiĝo lerta 
de sia temo, per la talento kun kiu li sciis 
gravigi la konkludon sen trolongigi la an
tauparolo^ intermiksi tie ĉi kaj tie, por 
pliatentigi la aŭdantaron, kuriozajn aŭ 
amuzajn rakontetojn, oni vidis aŭ rememo
ris kiel bonega profesoro estis Sro Cestre, 
scianta, dum la kursaj horoj, trakti la tutan 
enhavon de la leciono proponita, nenion 
forlasante, ĉiam el vekigante la atenton kaj 
intereson ĉe la lernantoj.

Fine, tre taugaj lumvidaĵoj pliĉarmigis 
la rakonton, kiu daŭris dum unu kaj duono 
da horo kaj sajnis mallonga laŭ la deziro 
de la ĉeestantaro.

Konkludante, S ro Cestre, kun praveco, 
ne forgesis citi, inter la eminantaj esper
antistoj kunvenitaj en Boulogne, la nomon 
de nia samlandano, D r0 Javal kiu dediĉasal 
nia ideo tutan sian fervoron kaj inteli
genton.

Aplaŭdoj varmegaj kai laŭtaj finigis la 
belan esperantistan paroladon de S ro Ces
tre, nelacebla kaj ĉiam pli kaj pli fervora 
propagandisto de la nova lingvo.

P.-S. — De la oktobra monato, kursoj 
denove malfermigis en Auxerre : du kur
soj, la unua elementa, Talia supera estas 
farataj en la popoladomo de S roi Gendre kaj 
Cestre; plie, S r0 Cestre faras semajnajn 
kursojn en la fraŭlina liceo, en la lernejo 
de estontoj instruistoj kaj en la unuagradaj 
lernejaj

Au x e r r ’ano .

ILA A K C IZ E J O

li. — Ni alvenas al Alt-Miinsterol, landlima 
stacio de Alsacujo, baldaŭ estos necese suferi 
ia viziton de 1’akcizistoj. Kia turmentego!

A. — Bah ! Ne maltrankviliĝu, mia maljuna 
Bernardo. La germanaj akcizistoj estas malpli 
turmentemaj ol la francaj.

B. — Cu ili parolas Esperante, diru Al
fredo ?

A. — Ne ankoraŭ ; sed kelkaj el ili konas la 
francan lingvon, kio estas preferinda, tial ke 
Esperanto devas utili nur kiam mankas alia 
rimedo de kompreno.

B. — Kial oni ne fondus universalan akci- 
zokunon? Tiamaniere, tiuj malagrablegaĵoj 
eslus maltruditaj al la kompatinda vojaĝanto.

A. — Kiu diras universalan akcizokunon, 
tiu diras plenan forigon de 1’akcizoj.

Akcizisto.— Sinjoroj, volu iri al la akcizejo 
por la vizito de la pakajoj.

B. — Justa Cielo I Se nur oni ne konfuze 
metas miajn vestopecojn I

Akcizisto. — Cu vi havas ion konigotan ?
A. — Mi havas du aferojn akcizotajn , vi 

trovos ilin en mia valizo maldekstre.
Akcizisto. — Eniru en la oficejon, pagu al 

la kolektisto kaj postulu kvitancon. Kaj vi, 
Sinjoro ?

B. — Jen estas la flosiloj de la seruro kaj 
de la pendseruro de mia valizo. Mi havas ne
nion konigotan.

Akcizisto. — Kio estas tiu lana Salo?
B. — Estas Salo tia kian portas la Skotoj, 

kiam ili timas malvarmumi.
Akcizisto. — Cu Sinjoro estas Skoto ?
B. — Neniel ; sed mi tiom timas malvar

mumi kiom se mi estus Skoto.
Akcizisto. — Tio ne estas kauzo por trompe 

eviti la akcizon. Kio enestas en tiu kesteto ?
B. — Mi ne scias ; ĝi estas donaco kiun mia 

edzino sendas al germana sinjorino el siaj 
amikinoj.

Akcizisto. — Sed Sinjoro, estas Bruselaj 
puntoj.

B. — Ne eble I
Akcizisto. — Tiel, vi estas ^ellavanta ko

mercajoj n malpermesitajn, kaj vi diras ke vi 
havas konigotan nenion ! Mia devo ordonas 
ke mi konfisku tiun kesteton. La leĝo estas 
klarega kaj mi devas zorgi pri ĝia plenumo.

B. — Ho I
Akcizisto. — Vi povas prezenti proteston 

al la direktoro de la akcizejo.
B. — Ha I la akcizo I Ho I la akcizistoj ! -

KALAMBURO

— Kial novan rusan Parlamenton oni 
nomas « Regna Dumo » ?

—  ?  ?  ?
— Tre klare. Ĉar ĝi estas tiel malperfek- 

tega, ke ĝi povas ekzisti nur dume . . .

Pruslanda Esperantisto,

P O R  PROPAGAN DO

Ni havas kelkajn nevenditajn numerojn 
resenditajn de la vendistoj kaj tenejistoj Tiuj 
ekzempleroj estas ne tre freŝaj, iom flaviĝintaj 
au makulataj, sed ankoraŭ tre taugaj por pro
pagandaj celoj, kiel senpaga disdono, intenca 
perdo en legejoj, vagonoj, atendaj salonoj, por 
la hospitaloj kaj por ĉio kion povas eltrovi 
penso de lerta propagandisto. Ni povas Ilin 
liveri afrankite ĉe domo por la jenaj prezoj :

POSTPARTO DA : DUAEL EKTO CNHA ELEKTO

3 milgramoj 
(Cirkaŭ 150 jurnaloj.) 2 50 4 »#

5 milgramoj 
(Cirkaŭ 250 jurnaloj.) 3 70 6 20

IO milgramoj 
(Cirkaŭ 500 jurnaloj.) 6 50 li 50

Supera elekto : tute freŝaj ekzempleroj. Unu 
cento: 4 fle., poŝto plie.

AVIZO AL ABONANTOJ

Se oni ne esprimas malan deziron, ni 
komencigas la novajn abonojn de unu el 

lalastaj numeroj. De kelkaj restas al ni 
nur tre malmulte da ekzemplerojn. Ni 
povas ilin liveri je la jenaj prezoj :

N-roj I, 2, 6 et 7 ĉiu 0.30 

N-roj 3, 8, 9 et IO ĉiu 0.20

La 12 unuaj n-roj, afrankite 2 fr.

Komerca vojaĝisto pri paperaĵoj aŭ 
similaĵoj, partiano de Esperanto estas 
petata sin konigi al administranto de tiu 
gazeto, informante pri la lokojn kiujn li 
trairas dum siaj vojagoj.

C A N A D A
ni bezonas seriozajn makleristojn 

por nia gazeto en francalingva

K A N A D O
GRANDAJN TINOJN KAJ OR DINA II iJN, KIOJN LI RIKOLTIS

D "  A. VESOU X , en Beaune (C.-d’0).

Proponas po moderaj prezoj. 12-4.

Nenia komerco prosperas 
sen reklamo.

Bona anonco ne povas esti konside
rata kiel ofero,

Sed kiel nepra profitilo.
Anoncadu en « Esperanto. »

Prezoj de anoncado : centonmetro kolona 
france fr. 2; zamenhofe fr. I .

Rabato 25 0/0 por 12 enpresoj; 50 0/0 por 
24. 'Sin turni al nia agento :

S0 Emile Gasse,

59, Phalsbourg, H av ro , Franco.

E U R O S  LA U NUAN DE MAJO
SOCIA REVUO

tute redaktata en Esperanto, pri ĉio kio 
rilatas al la progresoj de I’ homara vi
vado kaj organizado.

Fako j : Filozifio. — Religio. — Juro.
— Mutualismo. — Politiko. — Tradukaj^.

Krom la fako Tradukaĵoj, ĉiuj artikoloj
estas originalaj.

Unu numero I  franko afrank.

Gravaj rabatoj po multe.

KOTU 1*0X1, s

Estos presataj nur la antaŭ menditaj 
nu-neroj — nenia estos vendeblapost la eliro.

L a  cent unuaj mendantoj ricevos plie 
la duan volumon senpage.

Sin turni al Esperanto. Ceret. 4. P.-O. Franc*.

G E R M A N A  E S P E R A N T I S T O
Monata organo de germanlingvaj grupoj, 

redaktata esperante kaj germane.
Enhavo propaganda, kronika, literatura.
Abonprezo por Ciuj landoj Mk. 3 —, fr. 3.75, 

sn. 3 —.

Adrajn, kaj Ited. : Berlino, Prinzenstr. 95.
Abonlandoj kaj pagoj estas akceptataj de la 

administranto de Esperanto.

R U S L A N D A  E S P E R A N T I S T O
tiumonata jurnalo Esperanto-rusa de Ia 

Societo « Espero ».
Vasta kaj diversa materialo pri la problemo 

kaj movado de Esperanto. Social-politika fako. 
Verkoj de gloraj modernaj beletristoj (RuĜa 
Rido de L. A n d r f j e v  k.al.)

Detalaj prospektoj estas 'riceveblaj senpage.
Jara abonpago (kune kun membrigo en la 

Sto EsperoI. — 3 rubloj (7 fr. 50).
Adreso : Ruslando St-Peterburgoy B. Podja- 

ĉeskaja, 24, la Sto « Espero » — aŭ al admi- 
nistranto de Esperanto, Ceret 4 P.-O. France.

R O N D I  R A N T O
bele ilustrita esperanto-bulgara jurnalo.

Estas rezervitaj nur kelke da jarkolektoj 
kiuj estas vendeblaj : de l’unua jark, plena 
IO fr., I-a jark, sen n-roj 1,2 .5 fr.. li-a jark, 
plena 4 fr. Ill-a jark, nur 6 n-roj 3 fr.

Acetataj tutaj tri kolektoj 15 fr.

Tolbinditaj ambaŭ kolektoj 17 fr.

Aceteblas Ce S-ro G. P. O r e ŝ k o v , sekre
tario de 1’klubo « Stelo
garujo

» en Plovdiv, Bul

T RA  LA  MONDO
I lus tra ta  R evuo  en Esperanto.

Jarabono : 8 fkoj : Ciulande. —  Kvaronjara 
abono fkoj : 2,?o. —  Sendi m endojn  kaj m an 
datojn al : Adm in istranto  de Tra la M ondo  
15, Boul. des Deux Gares, Meudon. (S. et O.)

LA SIGNO ESPERANTISTA
egtas

LA VERDA STELO GASSE
★

prezo I  franko.

Specialaj rabatoj pogrande. S in  tu rn i al 
Esperanto. A lm eti O fr. 15 por afranka sendo 
rekomendite.

HOTELO cle Ia

30, rue de Vaugirard, PARIZO  
Kontraa L im b o u r g  kaj Palais du S<inat. 

Apartamentoj kai ĉambroj meblitaj.
Moderaj prezoj. — Lo&ejo rekomendata.

Oni parolas Esperante.
Mastro : E .  U O U O A I iT .

Sendu pagon de skribado subskribita, kaj unu frankon 
kaj vi ricevos portreton de r  karaktero del* skribinto 
Skribi al S* J a c q u e t t e ,  8 ,  r. Vauthier, B o u l o g n e  (Seine)!

LIBREJO L. LAMI OT
ClŜRET — (P.-O.) — Franco

FonetiKoLitera.de M. V ekema . (em end ita ;. O 50
Provo de Khemia nomaro de P. Be r t h e l o t . O 50 

Tiuj 2 verkoj estas presitaj sen sursignoj.

ŜT0PIL0J  EL KOE KO

j .

CERET (P.-O.) Franco.
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LA V ICTO IRE !

Mil neuf cent cinq s’en va, vive mil neuf 
cent c in q !

Voda une annee bien remplie; une annee 
qui comptera dans les Annales de E s p e r 
anto ! C est 1’annee du premier Congres, de 
la premiere manifestation internationale oŭ, 
en dehors des propagandes individuelles et 
locales, 1’Esperanto s’est affirme aux yeux 
d ’un monde etonne. Cest un nouveau pas 
vers la Victoire, un nouveau coup de pioche 
dans le mur imbecilo que 1’inertie, la 
routine et la sottise dressent en face de 
tout progrOs.

Et nous autres Francais avons le droit 
d’etre fiers de notre oeuvre ; car, du nour- 
risson palot qu’etait 1’Esperanto ii y a cinq 
ans, nous avons fait un gamin solide et 
combatif plein de vie et d’esperances.

II y a quatre ans, a la meme epoque, 
pendant la veillee de Noel, Ahlberg, le 
secretaire du Groupe Esperantiste de 
Stockholm, m’ecrivait:

a Sub la signo de Vpotenca Trikoloro, 
« Esperanto venkos la mondon. »

Sous 1'egidedes puissantes trois-couleurs, 
1’Esperanto vaincra le monde.

C est que la France s’eveillait enfin, c-est 
que notre propagande commengait ŭ porter 
ses fruits ; et les amis lointains, confiants 
dans notre force intellectuelle, confiants 
dans notre activite, se souvenaient qu’il y 
a peu de progrĉs sociaux, peu d ’oeuvres 
humanitaires accomplies en ces temps 
modernes, peu de libertas conquises sans 
le secours de la France.

E t nous 11’avons pas failli k notre devoir!
E t c’est avec quelque orgueil que nous 

pouvons rappeler ce que nous avons fait.
« N e  regardons pas en arrive, » m’ecri- 

vait recemment un Esperantiste.
Mais s i ! regardons en arri6re ! ne fŭt-ce 

que pour mesurer le chemin parcouru et le 
comparer ŭ celui qui reste a faire; ne fŭt-ce 
que pour reconnaitre loyalement nos 
erreurs et essayer de les corriger. Sachons 
profiter des legons du passe.

*
* *

En 1890, Monsieur Louis de Beaufront 
envoya son adhesion au D r Zamenhof. Cest 
le debut de 1’histoire de 1’Esperanto en 
France (I).

Pendant dix ans le nouvel adepte lutta 
avec courage et obstination pour mire con
naitre notre langue auxiliaire, et par suite 
des circonstances defavorableS ii n ’y reus- 
sit guĉre.

Precepteur dans une famille d ’une petite 
ville commergante, sans titres universi- 
taires, sans oeuvres qui 1’eussent fait con
naitre, ii manquait de 1’autorite necessaire 
pour imposer au monde sceptique une idee 
si profondement discreditee par 1’echec du 
Volapŭk. Comme Diogfene, la lanterne en 
main, ii cherchait un  homme, un homme 
dont 1’influence pŭt servir sa cause; et 
l ’homme fut difficile i i  trouver.

M. de Beaufront ne se lassa pas ; et cette 
obstination dans 1’adversite, dans la lutte 
megale, est admirable. II traduisit la bro
chure de Zamenhof, redigea le premier 
a Manuel complet » dEsperanto, et les 
donna plus qu'il ne les vendit.

En 1898, ii fonde simultanement, avec

(I) Relevons ici une petite erreur qui fut 
signalee dans les Annales politiques et lillĜ- 
raires du 15 octobre.

L’honneur d 'avo ir ^te le prem ier propaga- 
teur de 1’Esperanto en France revient k M. A. 
DEMONGET qu i pub lia , au d ĉbu t de 1889, une 
brochure in titu lce  'Internacia ou Volapŭh ? 
avant la chute defin itive de ce dcrnier.

De mĜme la brochure a laquelle ii est fait 
allusion quelques lignes plus loin n’est pas 
une traduction du russe, mais une E d itio n  
de Ia brochure n° 4, originalement ferite en 
Francais.

Ces petites rectifications ne dirainuent en 
rien dailleurs les titres de M. de Beaufront k 
la reconnaissance des Esperantistes francais.

N. d. I. R.

l’aide d’Esperantistes francais et belges, 
son journal VEsperantiste et la Societe pour 
la propagation de VEsperanto (S.p.p.E.).

L)eux ans apres, en 1900, la S.p.p.E ., 
societe qui alors, etant & peu pres la seule, 
pretenda^ a etre mondiale, ne comptait 
pas 400 membres dont 147 seulement habi
t a e  en France ; et parmi les 147 combien 
de propagateurs qui ne savaient meme pas 
ce que c’etait au juste que 1’Esperanto !

Cest enlin en 1900 que M. de Beaufront 
trouva son homme ou plutot ses hommes, 
dans l’Universita de Dijon.

Charles Lambert, notre distingus redac- 
teur en clief, fait le IO janvier a Dijon une 
conference sur 1’Esperanto ; ii convainc 
son auditoire et principalement son colle- 
gue Charles Meray.

E t voilŭ les deux professeurs, les deux 
Charles, qui commencent une lutte arden
te. Le mathematicien et le philologue, la 
main dans la main, foncent a la conquete 
de 1’Universite.

Ce fut Meray le plus acharne.
Aussi bien sa haute situation, sa qua- 

lite de correspondant de 1'Institut, sa cele
brita comme mathematicien, lui permet- 
taient-elles de frapper dui- et fort.

Quel entrain, quelle energie ! Pas un 
mathematicien de France qui, pendant 
cette periode, n’ait regu des exliortations 
ecrites, des prospectus, des brochures.

Avec quelle patience, mon C h e r  Meray, 
pendant six mois, sans treve, vous vous 
etes efforce de m’inoculer le virus Esperan
t o  ! Ce ne fut pas sans peine ; et j e  con
serve la lettre finale en Esperanto, ofi, 
nouveau Cesar,'trainant lesvaincus a'^otre 
suite, vous me traitez de fiŝo kaptita en 
viaj retoj!

Uoncurremment deux autres universitai- 
res, MM. Leau, docteur 6s-sciences, et Cou- 
turat, docteur 6s-lettres, fondaient, k pro
pos de nombreux Congres qui eurent lieu 
en 1900 k Paris, \a D e ra t io n  pour Vadop- 
tion d'une langue auxiliaire internatio
nale, et notre ami Laisant, toujours 
partisan du progrĉs, aidait les uns et les 
autres.

Cette annee 1900 est la veritable annee 
de declanchement de 1’Esperanto en 
France.

Non contents d ’avoir trouve des adeptes 
k l’Institut oŭ le general Sebert se fit le 
defenseur de notre cause, non contents d’a- 
voir groupe autour d’eux un noyau solide 
d’universitaires, Lambert et Meray s’atta- 
quent au Touring-Club.

En octobre 1900, sous le pseudonyme 
Sehel (C. L.) que les lecteurs d Esperanto- 
journal connaissent bien, Lambert ecrit 
un premier article dans la Revue men
suelle du Touring-Club de France ; et de
puis ce jour, sans interruption, pendant 
deux ans et demi, la Revue publia de cha- 
leureux articles en faveur de notre langue.

— a Cest done serieux, 1’Esperanto ? » 
me demanda un jour M. Baillif, le president 
du T .C .F.

— « Tres serieux, mon president. »
—  « Mais vous savez, mon Cher collabo- 

rateur, que le Touring-Club n ’entreprend 
que des choses qui reussissent. »

— « Cela reussira! »
— « Eli b ien ! en avant! marchons ! »
E t le Touring-Club a marche avec le

Groupe Esperantiste de Paris ; et tous les 
Groupes de Province aui se sont fondes de 
1901 a 1903 savent 1’aide efficace et discrete 
qu’ils ont regue de ces deux Societes.

Le branle etait donne. Grace k r a p o r 
tante librairie Hachette qui osa braver le 
ridicule, les livres d ’Esperanto parurent a 
foison et, comme les cham pignon naissent 
sous bois apres une pluie bienfaisante, les 
etoiles vertes des Esperantistes emaillerent 
le jardin de France. De toutes parts sur- 
girent les bonnes volontas, et ce numero 
tout entier ne suffirait pas pour citer la 
longue liste de ceux qui, connus ou incon- 
nus, se devouerent avec enthousiasme au 
progrĉs de la cause.

L  on sait comment notre mouvement 
frangais deborda par delŭ nos fron
teras. La prophetie d ’Ahlberg se realisait. 
Le flambeau de 1’Esperanto passait de 
mains en inains, se promenait dans toute 
1’Europe, traversait Ies mers, allait porter 
sa lum ige  feconde dans les coins les plus 
;nores de notre globe ; et le Congrĉs de 
ioulogne n ’a ete, en Somme, que la

bruyante constatation d’un fait, le bapte- 
me du nouveau-ne qui vit et ne demande 
qu’a vivre.

Oui 1’Esperanto vit. Mais, je le repite, et 
quoi qu’on ait pu dire, un enfant qui, tout 
vigoureux qu’il es t , a encore besoin 
qu on le nourrisse, qu’on le soigne, qu’on 
le guide.

Bien aveugles sont ceux qui, trompes par 
le mirage de s u c c ĝ s  inesperes quoique res- 
treints, voient dejŭ le monde a travers le 
risme de leurs illusions et croient qu'il 

'aut liberer le jeune Esperanto de toute
tutelle. Iis risquent fort de courir au preci- 
pice et de s’y aDimer d’un seul coup.

Les fetes de Boulogne sont passees. 
Nous y avons discouru, declame, chante, 
joue, danse, bu et mange pour la plus 
;rande gloire de notre oeuvre. Le bruit des 
onflons esperantio a retenti jusqu’aux 

echos les plus lointains. La danse est ter
m in i ,  c’est l ’heure de travailler.

Cest l’heure de s’oy'ganiser, de grouper 
en un faisceau uni nos forces eparses, de 
se preparer a la lutte aui va commencer.

En  1900 on ignorait 1’Esperanto, en 1903 
on s’en m oquait; en 1905 on le connait, on 
n’en rit plus, on le combat. Tant m ieux!

Mais pour resister ii faut s’unir.
Le Congrĉs dernier n’a pas ose. O na  ose 

pour lui, et c'est tr6s bien. Des deux co- 
mites vagues et mal definis, sans but et 
sans programme, qu’il a crees, sans rien 
creer, est sorti le Centra Oficejo issu de 
^initiative privee. Remercions d’abord les 
amis de VEsperanto qui ont su fonder cette 
oeuvre utile qui, placee au-dessus de tous, 
impartiale , pourra devenir l ’instrument 
d ’union, le Ken necessaire qui resserrera 
nos rameaux disperses.

II faut que, d6s maintenant, nous nous 
habituions ŭ recourir ŭ son entremise, o lui 
laisser la direction de la propagande extra 
nationale en attendant que le Congres de 
Geneve rfcgle definitivement ses attribu- 
tions et ses pouvoirs.

Voilŭ un premier point a regler.
Mais ii y en a bien d ’autres concernant 

les Societes nationales et la presse.
L ’experience, repetee maintenant dans 

plusieurs pays, nous a prouve que 1’Espe- 
ranto pour progresser a besoin de multiples 
foyers de propagande.

Tant que la Societe pour la propagation 
de 1’Esperanto a eu des visees mondiales, 
tant qu’elle a voulu, meme en restreignant 
son action A la France, regler dans notre 
pays toute la propagande, tous les cours, 
toute notre activite par une direction uni- 
que et rigide, 1’oeuvre a vegete. Mais lors- 
que, sous re p u ls io n  du Groupe de Paris 
et du Touring-Club, tous nos efforts se sont 
portes vers la fondation de groupes locaux, 
autonomes, reglant chacun ‘ 
suivant les coutumes locales 
tances, le developpement de 1’Esperanto 
est devenu brusquement d’une intensita 
incroyable. E t les 147 membres de la
S.p.p.E . de 1900 sont devenus plus de
4,000 en France pour la S.f.p.E. de 1905. 
Que nos groupes disparaissent et demain 
nous serons de nouveau 150 !

li faut done gue nos Groupes vivent. Et
1(f>our vivre ii leur faut des ressources, et 

'experience est la pour nous dire que les 
Esjperantistes ne sont pas riches.

our vivre ii leur faut rumon morale.
spe
Et pour vivre n leur faut l umon morale, 

sans faquelle iis n’ont pas de raison d ’etre !
Un beau jour, aprĉs quelque conference 

entrainante, sous rimpulsion de nouveaux 
apotres enthousiastes, un groupe local se 
fonde. Les adhesions pleuvent, les cours 
s’organisent et Ton part du pied gauche 
avec 1’espoir au coeur. E t puis, laphalange 
s’egr6ne et un beau soir on apprend que la
S .f.p .E . a raye de la liste des groupes qui 
n ’ont plus d 'existence reelle.

Au moment meme oŭ 1’Esperanto triom-

Ŝhe, au moment oŭ ii semble que s’ouvre 
evant lui une voie jonchee de Heure , on 

trouve des epines sous ces roses et le bud- 
get de fin d'annee de la S .f.p .E . se boucle 
avec un deficit de 500 francs !

Une explication s’impose.
L ’Esperanto est, avant tout, la langue 

etrangĉre des desherites. Ceux qu’il attire 
i  lui sont surtout ceux qui, sans fortune, 
n ’ayant pu acquerir une ou plusieurs lan
gues etrangeres, voient en lui le moyen

sur de faire disparaitre une inegalite sociale.

---------------- - j -----v— t  ~  ̂  ^  j r

dilettantisme ou par un interet purement 
speculatif, s’interessent a 1’Esperanto sans 
en avoir besoin. Mais pour les attirer et 
pour les retenir ii faut deux choses : qu’on 
n’exige d’eux qu’un sacrifice pecunier mi
nime et que 1’Esperanto leur soit utile.

Ainsi pose, en attendant qu’un Carneggie 
dote 1’Esperanto de capitaux serieux, le 
probleme me semble navoir qu’une solu
tion possible.

Pour reduire les cotisations au strict mi- 
nimum ii faut que la totalito, ou la presaue 
totalito, de la cotisation de chaque membre 
reste dans la caisse du Groupe local. 
L ’eparpillement de 1’argent verse dans plu
sieurs caisses conduit fatalement au deficit 
de toutes ces caisses. Cest ce aui arrive.

Pour rendre 1'Esperanto utile ii fautunir 
les efforts de tous ces groupes isoles, les 
mettre en contact, organiser des services 
reciproques, des echanges.

E t tout ceci conduit ŭ un vaste syst6me 
a plusieurs degres fort simple :

Des groupes locaux nombreux et absolu
ment autonomes gardant chacun pour eux 
la totalite de leurs cotisations, libres de 
s’organiser & leur guise.

Ces groupes federas en une federajon 
nationale, ayant au besoin un Bulletin offi
ciel commun d’un prix tres reduit et discu- 
tant chaaue annee leurs interĉts communs 
dans un Congres national.

E t au-dessus de ces federations le Centra
Oficejo et Ie lingva komitato reglant les 
questions internationales ou plutot extra 
nationales, et organisant le Congres an- 
nuel international.

Je sais bien que ce programme, cepen- 
dant fort raisonnable, fera protester quel- 
ques conservateurs. Qu’avant de crier, Ton 
refiechisse. J ’emets une idee, qu’on la dis
cute. II ne s’agit pas de nier les services 
rendus, ii ne s’agit pas de detroner les uns 
pour les remplacer par d’autres. II s’agit 
simplement de profiter des legons du passe 
et du present pour perfectionner et simpli- 
fier un organisme cree a, la hate, un meca- 
nisme qui commence & gripper et qui 
cassera si on ne le repare pas a temps.

Une reforme de nos journaux esperan
tistes me parait aussi necessaire que le 
remaniement de nos groupements. Combien 
de ces feuilles ephemeres avons-nous vu 
mourir ŭ peine nees ! a tel point que tout 
faire-part de naissance d ’une nouvelle ga
zette est accompagne d’un faire-part de 
deces d ’une autre. C ’est une fievre de pro
duction, qui certes prouve la vitante de 
notre entreprise, qui certes montre des ef
forts et des enthousiasmos, mais qui se 
manifeste dans un desordre, dans un chaos 
inextricable.

Tant que les Esperantistes furent peu 
nombreux, ii n’y eut place que pour quel- 
ques feuilles-omnibus ŭ la fois bulletins 
officiels de societes, revues litteraires et 
scientifiques, et journaux d ’informations. 
Mais cet etat aurait du n etre que transi- 
toire. Du jour oŭ la clientele etait devenue 
assez dense et assez variee, les joumaux 
d ’eux-memes auraient du se diversifier 
pour se cantonner chacun dans un domaine 
assez special pour ne pas se concurrencer 
lamentablement les uns les autres. Or, au- 
jourd’hui, k part quelques bonnes revues 
qui se sont nettement specialisees et qui 
vivent, nos gazettes, avouons-le, sont d ’une 
terrible monotonio par la reedition ŭ dix 
exemplaires de la mĜme chronique? des 
memes faits-divers, des memes sciigoj re
petos h 1’envi.

Une classification et une reduction s’im- 
pose.

Les bulletins de societes doivent cesser 
de faire de la litterature et les revues litte
raires de concurrencer les bulletins pour 
laisser egalement le fait-divers aux jour- 
naux d’informations k bon marche.

Dans un syst6me rationnel, tel aue je le 
congois, ii existerait d’abord des bulletins 
officiels de societes ou d issoc ia tio n  ou de 
federations.

Ces bulletins ne devraient contenir stric- 
tement que les communications relatives k 
la vie, au fonctionnement de ces societes. 
Rien de plus.

Nous viendrait-il k 1’idee de chercher un
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roman de Bourget ou un article de chimie 
dans la Revue du Touring-Club?

Ces bulletins ainsi reduits auraient le 
double avantage de pouvoir remplacer Ies 
circulaires, les convocados que ies socie- 
taires de nos groupes doivent sans cesse 
envoyer aux membres, et de coŭter beau
coup moins Cher que les revues k triple 
detente que nous avons aujourd’hui.

Dans une federajon, chaque groupe 
pourrait payer la composition tgpographi- 
que des avis qu’il insererait, et ainsi le prix 
de 1’abonnement au bulletin se reduirait au
Ŝ rix du papier, du tirage et des frais 
'envoi.
A  cote de ces bulletins, organes exclusifs 

des societas, ii y a place pour des revues 
speciales et des journaux d informations.

Le type de la revue speciale est I’Inter
nacia Scienca. Revuo pour les Sciences en 

eneral; Medicina Revuo nous promet 
equivalent pour la medecine, et tous nos 

lecteurs connaissent Tra la Mondo , aui 
sera demain notre Illustration. Nous n a- 
vons plus rien d ia lo g u e  dans le genre 
litteraire depuis que The Esperantist s’est 
fonde avec le British Esperantist, car 
Lingvo internacia , malgre ses grandes 
qualites, est encore un type hybride a pro
gramme illimite. Nous attendons encore 
a vraie revue litteraire en Esperanto. 

Quant aux informations, aux chroniques 
enerales, aux discussions du jour, elles 
evraient etre reservees k des journaux 

speciaux, a tirage frequent, se vendant au 
numero et d'un prix trĉs modique.

Esperanto-Journal a ouvrert tr6s heu
reusement la voie dans ce genre et son suc- 
;c6s prouve qu’il repond a un besoin reel. 
Qu’il persevero dans son entreprise, qu’il 
se garde de la litterature et. de la science,

i  i . . - i  * a  i _____A ' ________________________________________________  '

f.

fa

u’il evite d’etre le journal d ’un parti ou 
'une idee, qu’il reste la tribuno libre et 

neutre qu’il a ete jusqu’ici, qu’il soit avant 
tout Vinformateur sur et rapide et je lui 
predis une longue vie. E t c’est le Souhait 
que je lui adresse , probablement avec 
beaucoup d’autres lecteurs, k 1’occasion de 
la nouvelle annee.

Carlo B ourlet .

P O IG N E E  DE N O U V E L L E S

Groupes nouveaux. — Quelques espĉrantistes 
zelĉs 8’occupent d’instituer un cours et de 
fonder un groupe k Montauban.

A la suite d’une conference donnee le 6 de
cembre au foyer du theatre, oŭ plus de 300 
personnes se pressaient pour ecouter M. Muf- 
fang, professeur du groupe dangera, un nou
veau groupe a etĉ fonde ^ Saumur.

Un cours publie et gratuit a commenci le 
14 decembre k l Hotel de Ville de Saumur.

Nouveaux groupes k Noyers-Saint-Martin 
(Oise). President, M. Montler, lngĉnieur ; se- 
cretaire, M. le Dr Philippet.

Voiron (Isere). President, M. Sommier, ins
tituteur ; secreUire. M. Foury;

Saint-Tropez (Var).
Sĉtif (Algĉrie).

♦ *

Conferences. — M. Robineau, pharmacien, 
membre de la Societe nationale des Conferen
ces populaires, a fait k Le Puy-Notre-Dame 
une conference oŭ ii a soulignĉ 1’importance 
commerciale de 1’esperanto.

*
♦ #

A Orlĉans.
Un trĉs nombreux auditoire asslstait le 7 

decembre, salle de 1'ecole du faubourg Salnt- 
Jean, k la conference donnee par M. le capi
taine Capĉ, du 32* cTartillerle, sous les auspl- 
ces du Groupe esperantiste cTOrlĉans.

« SI le XVIII siecle, dit-il, a 6t6 le siecle de 
la penade, le XIX0 le siecle de la vapeur, le 
XXa sera le siecle de la langue internatio
nale. »

F6te esperantiste trfes rĉussie k Amiens.

Cours. — Une bonne Idee i  Desvres, un cours 
est spdcialement fait pour les enfants, sans 
compter naturellement celui des grandes per
sonnes, qui fait salle comble.

• *
» *

A Sotteville-les-Rouen, Iom de Pe ralentir, 
l^lan de Ia cause esperantiste ne fait que 
s'accentuer.

Au cours de la seconde legon, 115 auditeurs 
se pressaient littĉralement dans la salle de 
lecole RaHpail, d e s tin i i  ce cours.

A Reims, le groupe esperantiste de cette 
ville a organisi un second cours aui a lieu 
sous le patronage et dans une des salles 
de cours de la Societe Industrielle de 
Reims, tous les lundis ŭ huit heures et demie 
du soir, k TEcole professionnelle, rue Liber- 
gier, 55.

A Rennes, Ies eieves de M. Beck se sont 
trouvĉs si nombreu* qu'on a dii dedoubler le 
cours.

Parmi les auditeurs on a remarque des pro- 
fesseurs des Facultes, des Ecoles secondaires 
et primaires, de* dames et beaucoup d’ou- 
vrlers et employĉs.

Le second cours est fait par M. Maroger, 
professeur au Lycee.

A Toulouse, cours tros suivi de M. Ivancel- 
lary, professeur au Lycee; ii a lieu & TUni- 
verslte populaire.

A Bordeaux , M. Bignie , secretaire du 
groupe, a ouvert son cours dans la grande 
salle du Cercle orph6onique.

*
¥ *

La presse francaise.
Noma de quelques journaus qui ont dit du 

bien de. 1'esperanto.
L'Humaniie. de Paris.
I-a Femme nouvelle, de Paris.
Les Aiinales Dipl<jmaliques el Consulaire»,, 

de Paris.
\j' Independaj Auxerrois.
L e  Courrier de Saumur.
Lo Journal d'Amiens.
Le Journal de Maine-et-Loire, d'Angers.
La Petite Loire, de Saumur.
Le Journal du Loiret, d’Orleans.
La D<!p6che de Rouen.
Le Progres, du Havre.
Le Rŝveil, de Cherbourg.
Le Petit Haut-Marnois, de Chaumont.
Le Republica™, de Saint-Malo.
Le Journal de Caen.
Le Droit du Peuple, de Grenoble.
L'Express du Midi, de Toulouse.
Les Nouvelles Rennaises, de Rennes.
La Dĉpĉche de l'Est, de Reims.
L'Essai de Villeneuve-sur-Lot.
L'Impartial de l’Est, de Nancy.
Le Journal de Sotteville.
Le Salut, de Saint-Malo.
LAvenir de Tlemcen.
La Republique, de Bone, ete., ete., ete. 
Rappelons que chaque numero de la revue 

mensuelle du Chasseur francais de Saint- 
Etienne consacre toute une grande page a la 
chronique esperantiste.

Contre 1’Esperanto :
Un article dans la Revue Mame de Tours 

(IO decembre), bien peu original pour les cri- 
tiques formulees. On y remarque cedebut:

« L’esperanto, langue universelle (?), inven- 
tee ii y a nombre d'annees, par le Dr Zamen
hof, s’achemine vera sa mort k pas de geant. »

Nous dedions ceci aux deux groupes si vi
vanta si actifs que Tours a la chance de pos- 
seder.

La Dĉpĉche de Toulouse, du 7 decembre, a 
publie de M. Sabatler un plaidoyer en faveur 
du latin, oŭ pourtant 1’esperanto eet pris en 
consideration , comme langue commerciale 
uniquement.

*
* * .

Vient de paraitre le premier numero de 
Revuo Medicina. Nous en reparlerons.

L E  CTE U R . — Si la cause de E s 
peranto te parait digne de quelque 
intĉret, au lieu de jeter ou dĜchirer ce 
journal quand tu 1’auras lu, donne-le.

V A  R J  Ĉ T  E S

UN HOMMAGE BIEN MERITE

E

E

Le l i  decembre, eut lieu ŭ Boulogne- 
sur-Mer la IO' legon du cours d’Esperanto, 
professe par M. Michaux, a la salle de l’H6- 
tel des Pompiers. Cette lecon etait la der- 
nifcre du cours.

Une surprise agreable attendait notre de- 
voue et sympathique concitoyen.

Au moment oŭ la lecon allait se terminer, 
M. Maurice Duchochois, vice-president du 
Groupe Esperantiste, annonca a M. Mi- 
chaux qu’une des eleves du cours desirait 
rendre la parole. Aussitot, M11* Leleus’est 
evee et a recite d’une facon charmante un 
etit compliment en Esperanto, dont voici 
a traduction :

« Cher professeur, nous ne savons com- 
ment vous remercier de tout ce que vous 
avez fait pour 1’Esperanto dans notre ville. 
Mais nous sommes fiers de votre oeuvre; 
et, bien que vous ayiez toujours refuse tout 
hommage, permettez a vos elĉves et ii vos 
amis sincĉres, d ’insister pour que vous ac- 
ceptiez celui-ci.

En outre de ce trĉs modeste souvenir de 
sympathie et de reconnaissance, vous pou- 
vez aujourd’hui ŝtre certain que, grace ŭ 
vous, tout notre devouement est acquis k 
la cause esperantiste. Nous vous applau- 
dissons chaleureusement et crions tous en
semble :

Toujours en avant Boulogne pour E s p e 
ranto ! Vive Zamenhof! Vive notre conci- 
toyen M. Michaux ! »

Des applaudissements enthousiastes ac- 
cueillirent cette petite allocution, pendant 
que Ton offrait h M. Michaux une jolie gar
nituro de bureau, provenant d’une sous- 
cription parmi les el6ves et les membres 
du groupe.

M. Colas, president de 1’Union Commer
ciale, se leva enguite, et, au nom des hote- 
liers de la ville, remercia le President du 
groupe de Boulogne d ’avoir su, par son ini
tiative, faire choisir notre ville comme siĉ-

ge du premier Congrĉs esperantiste. Ce 
ongrĉs fut un grand succĉs, dŭ sur

tout au devouement de M . Michaux 
ainsi qu’au precieux concours de ses de
v o i s  collaborateurs et collaboratrices. Au 
nom des hoteliers, M. Colas les remercie 
tous, en ajoutant, comme esperantiste, ses 
felicitations personnelles au President, et 
termine ainsi :

« Vous nous aviez promis une grande 
fete de famille, vous nous avez donne une 
manifestation universelle. Nous en gardons 
un profond souvenir. »

M. Michaux, trĉs emu, remercie vive- 
ment, et reporte sur le devouement de tous 
la meilleure part du succfcs grandiose qu’a 
obtenu le Congrĉs.

RENNES

Le mercredi 15 novembre dernier, k huit 
heures et demie du soir, un publie trĉs 
nombreux se pressait dans la grande Salle

des Fetes de l ’Hotel de Ville, pour assister 
a la soiree organisme par le Groupe espe
rantiste Rennais, k 1’occasion de la reprise 
des cours.

La premiere partie de cette soiree etait 
consacree a une conference faite, sur la lan
gue auxiliaire internationale Esperanto, 
pai- M. Beck, professeur de premiere au 
Lycee de Rennes, president du Groupe de 
cette ville.

Avec un remarquable talent, le distingus 
conferencia', sut durant une heure 1/2, 
tenir sous le charme de sa parole facile et 
convaincante tout Tauditoire, qui par de 
nomris et frequents applaudissements, lui 
donna des marques de son approbation.

Cette conference fut suivie d’une partie 
musicale ŭ laquelle avaient bien voulu 
preter leur gracieux concours, d’excellents 
artistes qui contribuĜrent ainsi au suc- 
cĉs de cette fete. Au programme figu
ra^ notamment l ’execution dans le texte 
original, de deux poesies en Esperanto, 
La Vojo et L ’Espero du Dr Zamenhof; 
ces deux morceaux chantes avec une dic
tion et une prononciation parfaites excitfe-
rent vivement la curiosite du publie qui 
gonta tout particuliĉrement la belle har
monie de la langue qu’il entendait pour la

On peut dire que cette petite fĉte intime 
fut un grand succĉs pour le groupe espe
rantiste de Rennes, qui, a son issue, re
cue illi environ 150 adhesions nouvelles. Le 
Groupe de Rennes compte done actuelle- 
ment plus de 300 membres.

La reprise des cours eut lieu le mercredi 
suivant 22 novembre, dans Tune des salles 
de la Mairie mise k la disposition du 
Groupe par la M unic ipale . Toutefois ce 
local s’etant trouve trop exigu, M. Beck 
dut faire son premier cours au milieu d ’un 
publie en grande partie debout et qui s’e- 
crasait litteralement jusque dans les cou- 
loirs. Aussi fut-il decide de faire k 1’avenir 
deux cours, l’un le mercredi a 8 heures 1/2 
du soir, professe par M. Beck, et 1’autre le 
jeudi k 5 heures aprĉs-midi, fait par M. Ma
roger, professeur du cours de Saint-Cyr au 
Lycee de Rennes.

Cest done avec un veritable plaisir que 
nous enregistrons le succes considerable 
du Groupe esperantiste Rennais, dont l’exis- 
tence ne compte cependant pas encore une 
annee puisqu’elle date du mois de mars 
1905, mais dont la vitalite parait assuree.

----------- ♦ --------------

EXERGIGES
L A  D O T I  A N E

COMBINAISON S

D ’ABONNEM ENTS

Exclusivement reservees aux Groupes.

I. — 24 num Ĝ roa  consĜcutils .

IO exemplaires a la meme adresse. 20 fr. 
IO — adesadressesdifferentes 24 fr.

I I .  — IO  n u m e ro s  consecutifs .

24 exemplaires a la meme adresse. 20 fr.
IO — — — IO  fr.
24 — adesadressesdifferentes 24 fr.
IO —  — *  — 12 fr.

Pour avoir droit k ces conditions, la 
feuille d’abonnement devra Stre contre- 
signee du Secretaire et du President, et 
P o r te r  le cachet du Groupe.

B. — Nous arrivons k Alt-Munsterol, gare 
frontiere de 1’Alsace ; ii va falloir subir la vi
si te des douaniore. Qual suppllcc!

A. — Bah I ne t’inquiete pas, mon vieux 
Bernard. Les douaniers allemands sont moins 
tracassiers que les douaniers francais.

B. — Est-ce qu’ils parlent esperanto, dis 
Alfred ?

A. — Non, pas encore; mais quelques-uns 
dintre eux connaissent le francais, ce qui est 
preferable, puisque 1’esperanto ne doit servir 
que lorsqu’on manque d'autre moyen de com- 
prehension.

B. — Pourquoi n’6tablirait-on pas un zoll- 
verein universel ? De cette maniere, ces for- 
malites horripilantea aeraient epargn^es au 
pauvre voyageur.

A. — Qui dit zollvereln universel dit sup- 
preasion complete des douanes

Un douanier. — Messieurs, veuillez paseer 
k la douane pour la visite des bagages.

B. — Juste ciel! (nom d’une pipe !) pourvu 
qu'on ne mette pas meB effets sens dessus 
dessou8.

Douanier. — Avez-vous quelque chose k de-
clarer ?

A. — J ’ai deux objets soumis aus droits; 
vous les trouverez dans raa valise k gauche.

Douanier. — Entrez au bureau, payez au 
receveur et demandez un re<ĵu. Et vous, Mon- 
sieur ?

B. — Voici les clefs de la serrure et du ca
denas de ma valise. Je n’ai rien k declarer.

Douanier. — Qu’est-ce que c'est que ce 
ch&le de laine ?

B. — Cest un ch&le comme en portent les 
Ecossais quand iis craignent de s'enrhumer.

Douanier. — Monsieur est Ecossais ?
B. — Nullement; mais je crains autant de 

ra'enrhumer que si j efais Kcossais.
Douanier. — Ce n’est pas une raison pour 

frauder les droits. Qu y a-t-il dans cette 
boite ?

B. — Je n ’en sais rien, c’est un cadeau que 
ma femme envoje a une dame allemande de 
ses amies.

Douanier. — Mais, Monsieur, ce sont des 
dentelles de Bruxelles.

B. — Pas possible !
Douanio.r. — Ainsi, vous etes detenteur de 

marchandises prohibees, et vous dites que 
vous n’avez rien a declarer I Mon devoir me 
prescrit de saisir cette boite. La loi est for- 
melle, et nous devons veiller a son ex6cu- 
tion.

B. -  Oh!
Douanier. — Vous pouvez presente!- une 

^clamation au directeur de la douane.
B. — Ah I la douane I Oh ! les douaniers !

N O T R E  E D I T I O N  D E  L U X E

Rĉpondant au d6sir de quelques abonnĉs, 
nous avons rĉsolu de crĉer une Edition de luxe 
de Esperanto, a partir du n» 9. Cette Edition, 
tirĉe sur beau papier fort avec tout le soin et 
la correction possibles, est envoy6e sous en- 
eloppe aux abonnes, au prixde quatre francs 

pour douze numeros consdcutifs. Divers sup-
plĉments et primes sont reservas k cette

ile.Edition specia!
L ’A d m i n i s t r a t e o r .

Catalogue franco,

Cycles

ESPERAN TO

M.VROUE d£posAe

20  Mo is

de

C R E D I T

aux Fonctionaairss

Oni korespondas Esperante.

E S P E R A N T O  est en vente 

dans toutes les G A R E S .

POUR APPRENDRE ^ESPERANTO

On emploiera Tune des mĉthodes ci-dessous 
qui, trĉs diverses, s’adaptent parfaitement aux 
diff^rents degrĉs de culture des ĉtudiants.

S’adresser k la Presa Esperantista Societo 
33, rue Lacepede, Paris-5". Ajouter O fr. IO 
par volume pour le port.

^Esperanto en IO legons, p a r  Th. C a r t , et 
M. PaONIER. — P r ix  : O fr. 75.

Grammaire et exercices de la langue internatio
nale Esperanto, p a r  L. d u  B e a u f r o n t . — Prix :
I  fr 50.

Cours ^mentaire ̂ Esperanto, par M. D e l i o n y .
— Prix : O fr. 60.

Notions elementaires desperante et Exercices de 
Conversation, par Th. C a r t . Vendu au profit 
des aveuglcs. 2* Edition. 

l*r fascicule, IO cent., franco, 15 cent.
2° — 15 cent., franco, 20 cent. 
Vocabulaire Fran?ais-Esperanto, et Esperanto- 

Frangais, par Th. C a r t , M e r c k e n s  et P. Ber
t h e l o t . — Prix : 2 fr. 50.

Dictionnaire Esperanto-Francais, par L. de 

B e a u f r o n t .  — Prix : I  fr. 50.
Lettres commerciales, avec vocabulaire com- 

mercial en 4 langues, par Ch. L a m b e r t  et 
P. B e r t h e l o t . — Prix : O fr. 50.

Kurso tutmonda, laŭ la metodo natura, de
E. G a s s e , — Prix : O fr. 75.

Instruado de Esperanto per bildaro, broŝureto 
kun ilustrajoj, por ekzercoj de interparolado.
— 25 cent. ; franco: 30 cent.

AUX BU RE AU X DU JOURNAL :

^Esperanto en IO legons, p a r  Th. C a r t  et 

M. Pa g n i e r .  — 30« mille. — O fr 75 ; franco: 
O fr 90

Clef Esperanto, grammaire et petit vooabu
Lair e, jQ. £r.. 05 ̂ fi:^XLL0_£c^ 10*---^

Esperanto, petit manuel en neuf Ieijons ave! 
petit vocabulaire. — Prix : O fr. IO.

Pour la langue internationale, par L. COUTU' 
Ra t , 0.05 ; franco: O fr. IO.

^Esperanto, seule vraie solution de la L. I. 
auxiliaire, franco: O fr. 15.

Programme du cerlificat d’etudes et du certi* 
ficai de capaciti, 0.25 ; franco: O fr. 30.

Introduction & l'etude de 1’Esperanto et des 
langues vivantes, par Maurice Aubert, O fr. 30; 
franco : O fr 35.

C O U R S  D E S P E R A N T O  P A R  C O R R E S P O N D A N C E
e n  O  l e l o i i * .

Frais de correspondance : Premiere lecon k Tessa*

fr. I. i

Km. P E L T IE R , Ste-Radegonde, pr£s Tours

(Indre-et-Loire).

Nouvelle Methode pov.r app rend re  seni 1’Esperanto
p r e p a r a t i o n  a u  c e r t i f i c a t  d ’ĉ t u d e s

Par A. MICHA UK et P. BOURLET

Professeurs au Groupe Esperantiste de Bou
logne-sur-Mer.

Prix : I fr. — Franco ; I fr. 20
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